
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Thuiskomen in de wereld 

 

 

We gaan weer beginnen 
De zomervakantie begon vroeg dit jaar en dus mogen we ook a.s. maandag de 

kinderen weer op onze locatie begroeten! Wij hopen dat iedereen een fijne vakantie 

heeft gehad en heeft genoten van de zonnige zomer die al weer voor een groot deel 

achter ons ligt. Maar ook van de vrije tijd samen met het gezin, familie en vrienden.  

 

Deze week heeft het team hard gewerkt aan de laatste voorbereidingen voor alle 

groepen. Gisteren hebben de pedagogisch medewerkers en de leerkrachten van de 

groepen 1/2 al een studiedag gehad over 

‘Werken met thema’s’ en vandaag zijn we 

met het hele team bij elkaar geweest voor 

de startvergadering. Het was fijn om elkaar 

weer te mogen ontmoeten. Wij hebben 

weer zin in een nieuw schooljaar! 

 

Welkom 

Graag verwelkomen wij de volgende kinderen op onze locatie. Sommige kinderen die 

genoemd zijn bij groep 1 hebben afscheid genomen/nemen afscheid bij onze 

peutergroep. Wij wensen iedereen een mooie start of vervolg toe op ons kindcentrum! 

 

Peuteropvang 

2 kinderen 

 

  

Groep 1/2a   

3 kinderen 

 

Groep 1/2b 

5 kinderen 

Groep 1/2c 

3 kinderen 

 

  

Reminder: gewijzigde openingstijden peuteropvang 
Zoals voor de zomervakantie al gemeld in de laatste nieuwsbrief, zal vanaf volgende 

week de peuteropvang geopend zijn van 08.15-12.15 uur.  
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Reden voor de wijziging is dat wij merkten dat de openingstijden van de peuteropvang 

niet goed aansloten bij de tijden van het onderwijs. Wij hopen met deze tijden dat 

deze aansluiting er beter is, met name voor de ouders/verzorgers met kinderen op de 

peuteropvang en in het onderwijs op onze locatie. 

 

Start van de dag 
Net als vorig schooljaar zal om 08.25 uur weer de eerste bel gaan. De leerkrachten 

halen daarna de kinderen van de eigen groep op, die op een vaste plek op het 

schoolplein staan. In de afbeelding hieronder kunt u zien waar welke groep op het 

plein mag verzamelen. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind om uiterlijk 08.25 uur op het 

schoolplein is? Om 08.30 uur gaat de tweede bel ten teken dat de lessen beginnen. 

 

 
Elke dag is er vanaf 08.20 uur pleinwacht en zijn de kinderen dus ook welkom op het 

plein. Voor die tijd is er geen pleinwacht en bent u als ouder/verzorger dus ook zelf 

verantwoordelijk voor uw kind. 

 

A.s. maandag zullen de leerkrachten die deze dag werken vanaf 08.15 uur op het 

schoolplein staan om de kinderen en u als ouder/verzorger te begroeten na de 

vakantieperiode.  

 

NPO-gelden 
Vanuit de NPO-gelden kunnen wij ook dit schooljaar leerlingen ondersteuning bieden. 

De ondersteuning valt dankzij de NPO-gelden binnen ons basisaanbod. Dit wordt 



 
 
 

 

Thuiskomen in de wereld 

zowel in de kleutergroepen, als in de middenbouw en bovenbouw door de remedial 

teachers (RT-ers), onderwijsassistenten en leerkrachten uitgevoerd.  

 

De ondersteuning is gericht op didactische vakken (zowel herhaling als verdieping van 

de lesstof) en sociaal emotionele ontwikkeling. Heeft u hierover vragen, neemt u dan 

gerust contact op met de desbetreffende leerkracht(en) van uw kind.   

 

Werkzaamheden Frieswijkstraat 
Vanaf maandag 29 augustus tot en met vrijdag 7 oktober wordt een deel van de 

Frieswijkstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Inmiddels heeft de Gemeente 

Nijkerk een aannemer, KWS Infra, welke de werkzaamheden uit gaat voeren en heeft 

ingepland.  

 

Zie onderstaande schets voor het werkgebied. Vanaf de rotonde van de Boni tot aan 

iets voor de begraafplaats wordt de weg afgesloten. U kunt wel vanaf de AH kant het 

Eijkmanplantsoen inrijden. 

 

 
 

Begin week 33 ontvangen wij nog een brief met details. Zodra wij weer meer 

informatie ontvangen, laten wij het u weten. 

 

Korte mededelingen 

 Voor de zomervakantie hebben alle kinderen een strandbal meegekregen met 

daarbij de vraag of u samen met de kinderen een leuke foto wilt maken tijdens de 

vakantie en deze wilt sturen naar administratie.on@pcogv.nl. De leukste inzending 

krijgt een klein prijsje. Mocht u de foto nog niet hebben opgestuurd dan kunt u dit 

nog doen tot en met vrijdag 26 augustus. Daarna maken we de winnaar bekend. 

 Vanaf maandag starten wij ook weer met de gymlessen. De kinderen krijgen 

maandag of dinsdag weer voor het eerst gymles. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind 

maandag weer gymspullen mee naar onze locatie neemt? 

mailto:administratie.on@pcogv.nl


 
 
 

 

Thuiskomen in de wereld 

 In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over het gebiedsteam 

van de gemeente Nijkerk en de contactpersoon voor onze locatie. 

 

Agenda 
 

Maandag 22 augustus:   Eerste schooldag 

 

Dinsdag 23 augustus:   Hoofdluiscontrole 

 

Maandag 29 augustus:   Nieuwjaarsreceptie groepen 1-2 

      13:45-14:30 

 

Dinsdag 30 augustus:   Nieuwjaarsreceptie groepen 3-5  

      13:45-14:30 

 

Donderdag 1 september:   Nieuwjaarsreceptie groepen 6-8 

      13:45-14:30 

 

Maandag 5 september:   19:00-20:00 Informatieavond groepen 3 

 

Woensdag 7 september:   08:30-09:30 Gebiedsteam 

 

Dinsdag 13 september:   10:30-12:00 Excursie groep 7 

 

Donderdag 15 september:   Dag van de Pedagogisch medewerker 

 

Vrijdag 16 september: Studiedag PCOGV - alle kinderen van 

opvang en onderwijs zijn vrij 

 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in week van 12  tot 16 september 


